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CRY FOR HELP?
to cry  [tə kraɪ] plakat
to reply  [tə rɪˈplaɪ] odpovědět
sad  [sæd] smutný
to suffer  [tə ˈsʌfə(r)] trpět, být sužován
mental health  [ˈmentl helθ] duševní zdraví
issue  [ˈɪʃuː] záležitost
to experience  [tə ɪkˈspɪəriəns] pociťovat, prožívat
sadness  [ˈsædnəs] smutek
to encourage  [tə ɪnˈkʌrɪdʒ] povzbudit, dodat odvahu
inside  [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
to sob  [tə sɒb] vzlykat

SUPERHERO VISIT!
patient  [ˈpeɪʃnt] pacient
surprise  [səˈpraɪz] překvapení
to spot  [tə spɒt] zahlédnout
to abseil  [tə ˈæbseɪl] slanit
to wave  [tə weɪv] mávat
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DON’T RAIN ON OUR PARADE!
to rain on  [tə reɪn ɒn zkazit někomu radost/ 
  someone´s parade ˈsʌmwʌns pəˈreɪd] plánovanou událost
to cancel  [tə ˈkænsl] zrušit
instead  [ɪnˈsted] namísto čeho, místo čeho
bonnet  [ˈbɒnɪt] čepec
to resist  [tə rɪˈzɪst] odolat
to show off  [tə ʃəʊ ɒf] předvádět se, chlubit
to reflect  [tə rɪˈflekt] odrážet, zrcadlit
hope  [həʊp] naděje
to hope  [tə həʊp] doufat
crowd  [kraʊd] dav
resident  [ˈrezɪdənt] místní obyvatel
instead  [ɪnˈsted] místo toho
despite  [dɪˈspaɪt] navzdory
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I LIKE YOUR TOP! THANKS,  
IT’S RENTED!

rented  [ˈrentɪd] půjčený
to wear [tə weə(r)] nosit (na sobě oblečené)
drawer  [drɔː(r)] zásuvka
to be so last year  [tə biː səʊ lɑːst jɪə(r)] být v módě vloni
fresh  [freʃ] nový, neotřelý, svěží
fit = outfit  [fɪt ˈaʊtfɪt] oblečení
waste  [weɪst] plýtvání
secret  [ˈsiːkrət] tajemství
appetite  [ˈæpɪtaɪt] chuť, hlad
fast fashion  [fɑːst ˈfæʃn] rychlá móda (levná a lehce  
   dostupná móda)
to damage  [tə ˈdæmɪdʒ] poškodit
polluter  [pəˈluːtə(r)] znečišťovatel prostředí
to be responsible  [tə bi: rɪˈspɒnsəbl] být zodpovědný  
carbon emission  [ˈkɑːbən ɪˈmɪʃn] emise uhlíku  
   (uhlíková stopa)

landfill  [ˈlændfɪl] skládka (odpadu)
habit  [ˈhæbɪt] zvyk
impact  [ˈɪmpækt] dopad, účinek
fix  [fɪks] řešení (problému)
to sew on a button  [tə səʊ ɒn ə ˈbʌtn] přišít knoflík
to repair a rip  [tə rɪˈpeə(r) ə rɪp] spravit díru
second-hand  [ˈsekənd hænd] použitý, obnošený,  
   z druhé ruky
to swap  [tə swɒp] vyměnit si
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet
to stream  [tə striːm] streamovat
smart  [smɑːt] chytrý
solution  [səˈluːʃn] řešení
desperate  [ˈdespərət] zoufale potřebující,  
   zoufale toužící po čem
prom  [prɒm] školní ples
sustainable  [səˈsteɪnəbl] trvale udržitelný
to return  [tə rɪˈtɜːn] vrátit
dry cleaning  [draɪ ˈkliːnɪŋ] chemické čištění
cotton  [ˈkɒtn] bavlna
hemp  [hemp] konopí
to discard  [tə dɪˈskɑːd] vyhodit, vyřadit, odložit
truckload  [ˈtrʌkləʊd] celý náklaďák, fůra,  
   hromada
to hire  [tə ˈhaɪə(r)] najmout si, pronajmout  
   si (na kratší dobu)
to rent  [tə rent] najmout si, pronajmout  
   si (na delší dobu)
interchangeable  [ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl] zaměnitelný
deposit  [dɪˈpɒzɪt] záloha
brand  [brænd] značka
second thought  [ˈsekənd θɔːt] rozmyšlení
to admit  [tə ədˈmɪt] připustit
outfit  [ˈaʊtfɪt] oblečení
frustrating  [frʌˈstreɪtɪŋ] frustrující, nepříjemný
time-consuming  [ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ] časově náročný
occasionally  [əˈkeɪʒnəli] příležitostně
to spill  [tə spɪl] rozlít, vylít
honesty  [ˈɒnəsti] poctivost, upřímnost
fluffy  [ˈflʌfi] hebký
to relieve  [tə rɪˈliːv] ulevit
customer  [ˈkʌstəmə(r)] zákazník
item  [ˈaɪtəm] položka
value  [ˈvæljuː] cena, hodnota
bargain  [ˈbɑːɡən] výhodná koupě
to dispatch  [tə dɪˈspætʃ] poslat, odeslat
speedy  [ˈspiːdi] rychlý, urychlený
to wrap  [tə ræp] zabalit
to rip  [tə rɪp] roztrhnout
to buy  [tə baɪ] koupit
condition  [kənˈdɪʃn] stav
to think [tə θɪŋk] myslet
to queue  [tə kjuː] stát ve frontě
catch  [kætʃ] háček, zádrhel
hassle  [ˈhæsl] potíž, nepříjemnost
event  [ɪˈvent] událost, akce
ballgown  [bɔːlˈɡaʊn] plesové šaty
wedding dress  [ˈwedɪŋ dres] svatební šaty
to splash the cash  [tə splæʃ ðə kæʃ] utratit hodně peněz
to consider  [tə kənˈsɪdə(r)] zvážit
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to recommend  [tə ˌrekəˈmend] doporučit
annoying  [əˈnɔɪɪŋ] protivný, otravný
to lend  [tə lend] půjčit komu co
to borrow  [tə ˈbɒrəʊ] vypůjčit si co
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CLEVER BOY! 
to fetch  [tə fetʃ] přinést
walkies  [ˈwɔːkiz] venčení (psa)
to speak  [tə spiːk] mluvit
to wonder  [tə ˈwʌndə(r)] přemýšlet, uvažovat
breed  [briːd] rasa, plemeno
to hear [tə hɪə(r)] slyšet
Hungarian  [hʌŋˈɡeəriən] maďarština
excerpt  [ekˈsɜːpt] úryvek
to see  [tə siː] vidět
to distinguish  [tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ] rozlišit
to say [tə seɪ] říct
ethnologist  [eθˈnɒlədʒɪst] etologista  
to recognise  [tə ˈrekəɡnaɪz] rozpoznat
pattern  [ˈpætn] vzorec, schéma, obraz
Heel!  [hiːl] K noze!
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DON’T LOOK DOWN!
to surpass  [tə səˈpɑːs] předčit, překonat
icon  [ˈaɪkɒn] ikona
to appear  [tə əˈpɪə(r)] objevit se
to have a head  [tə hæv ə hed nebát se výšek
 for heights  fə(r) haɪts]
skyscraper  [ˈskaɪskreɪpə(r)] mrakodrap
destination  [ˌdestɪˈneɪʃn] cíl, cílová stanice, destinace
to pop  [tə pɒp] praskat
awesome  [ˈɔːsəm] ohromný, úžasný
mirrored  [ˈmɪrəd] zrcadlový, zrcadly obložený
tip  [tɪp] tip, rada
comfy  [ˈkʌmfi] pohodlný
vaccination  [ˌvæksɪˈneɪʃn] očkování
ahead  [əˈhed] v předstihu, dopředu,  
   s předstihem
in advance  [ɪn ədˈvɑːns] dopředu, s předstihem
early  [ˈɜːli] před stanovenou dobou
description  [dɪˈskrɪpʃn] popis
reminder  [rɪˈmaɪndə(r)] připomínka
beacon  [ˈbiːkən] výstražné světlo
spire  [ˈspaɪə(r)] špička
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LEXI’S LIFE LESSONS
so far   [səʊ fɑː(r)] až dosud
to tell  [tə tel] říct
ultimate   [ʌltɪmət] dokonalý
to go for  [tə ɡəʊ fə(r)] vrhnout se na co
goal   [ɡəʊl] cíl, meta
to give up   [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
to win   [tə wɪn] vyhrát
thrilled   [θrɪld] nadšený, unešený
to persevere   [tə ˌpɜːsəˈvɪə(r)] vytrvat, setrvat
audition   [ɔːˈdɪʃn] konkurz
to give   [tə ɡɪv] dát
to be dropped   [tə bi: drɒpd] být vyloučen

gen Z =   [dʒen zed generace Z  
  generation Z  ̩ dʒenəˈreɪʃn zed] (děti narozené 1997–2012)
powerful  [ˈpaʊəfl] mocný, vlivný, silný
to matter  [tə ˈmætə(r)] mít význam, být důležitý
intense  [ɪnˈtens] intenzivní
cell  [sel] mobil
to meditate  [tə ˈmedɪteɪt] meditovat
clearly  [ˈklɪəli] jasně
to prioritise  [tə praɪˈɒrətaɪz] stanovit si priority
mental health  [ˈmentl helθ] duševní zdraví
to calm down  [tə kɑːm daʊn] uklidnit se
to feel  [tə fiːl] cítit (se)
stressed out  [strest aʊt] vystresovaný
diary  [ˈdaɪəri] deník
journal [ˈdʒɜːnl]  deník
to reflect  [tə rɪˈflekt] uvědomit si
to feel down  [tə fiːl daʊn] mít splín
twist  [twɪst] nečekaný vývoj, zvrat
sneakers  [ˈsniːkə(r)z] tenisky    
to pursue  [tə pəˈsjuː] usilovat
the moral  [ðə ˈmɒrəl] ponaučení
determination  [dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn] odhodlání
to freak out  [tə friːk aʊt] zpanikařit
to fail  [tə feɪl] propadnout 
    (u zkoušky)
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WELCOME TO THE METAVERSE!
virtual  [ˈvɜːtʃuəl] virtuální
buzzword  [ˈbʌzwɜːd] módní slovo,  
   populární výraz
to interact  [tə ˌɪntərˈækt] spolupracovat, vzájemně  
   na sebe působit
instead of  [ɪnˈsted əv] místo čeho
to appear  [tə əˈpɪə(r)] objevit se
gig  [ɡɪɡ] koncert
to chill out  [tə tʃɪl aʊt] orazit si, odpočinout si
whereas  [ˌweərˈæz] zatímco, kdežto
immersive  [ɪˈmɜːsɪv] pohlcující
to fund  [tə fʌnd] financovat, poskytovat  
   prostředky
to thrill  [tə θrɪl] uchvátit

Strana 16

MARCUS RASHFORD
poverty  [ˈpɒvəti] chudoba
to raise  [tə reɪz] získat, vybrat
single-parent family  [ˌsɪŋɡl ˈpeərənt ˈfæməli] neúplná rodina
to juggle  [tə ˈdʒʌɡl] stíhat, zvládat
siblings  [ˈsɪblɪŋs] sourozenci
striker  [ˈstraɪkə(r)] útočník
escape  [ɪˈskeɪp] útěk, únik
to be about to  [tə bi: əˈbaʊt tə] chystat se něco udělat
yell  [jel] ječet
to flourish  [tə ˈflʌrɪʃ] dařit se
instantly  [ˈɪnstəntli] okamžitě
to miss  [tə mɪs] minout
mural  [ˈmjʊərəl] nástěnná malba
to vandalise  [tə ˈvændəlaɪz] úmyslně poničit
overwhelmed  [ˌəʊvəˈwelmɪd] ohromený, uchvácený


